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EDITORIAL 
 

CIÊNCIA DO ESPORTE, CIÊNCIA DO 
MOVIMENTO, MOTRICIDADE HUMANA, 

CIÊNCIAS DO DESPORTO, ETC. 
BIOMOTRICIDADE? 

 
 

Marco Machado e Rafael Pereira 

 

Quando contei a um amigo que o nome do periódico seria BIOMOTRICITY a 
primeira coisa que ele me perguntou foi: - O que você quer dizer com isso? 
Você já encontrou algum referencial teórico sobre biomotricidade? 

Obrigado, digo em público a este amigo. Sem querer ele acabou me dando a 
munição que eu queria para tocar o periódico com este nome! Realmente não 
encontrei nenhum referencial teórico para esta palavra (caro leitor caso você 
conheça pode escrever respondendo). 

São dois os principais motivos que nos levaram a escolher este nome para o 
periódico: 

- Sem um referencial teórico (epistemológico) os autores ficam mais a 
vontade para mandar seus trabalhos. “Abre” o periódico, o deixa com um ar 
refrescante de coisa nova. Assim a comunidade pode criar o conceito de 
BIOMOTRICIDADE. No lugar da empáfia de cunhar um termo, um neologismo 
e defini-lo, lançamos ao ar, democraticamente o termo vai sendo definido pela 
própria comunidade, os trabalhos vão chegando, os pareceristas avaliam e 
caminhamos juntos para a construção do saber e da própria definição do 
periódico. 

- O outro motivo é a renovação por ela mesma. Queremos um periódico 
realmente científico, realmente julgado pelos pares, sem favorecimentos de 
nomes, instituições, etc. Talvez seja um sonho, talvez não. Mas nossa vontade 
é que o BRAZILIAN JOURNAL OF BIOMOTRICITY venha a se firmar como um 
periódico sério, confiável, científico na essência. 

Para que isso aconteça dependemos e agradecemos a nosso corpo editorial, 
todos pesquisadores do mais alto gabarito, sem eles nossos esforços 
supracitados seriam inúteis. 

Agora dependemos da comunidade científica: da educação física, da 
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fisioterapia, da medicina, da nutrição, da biologia, da enfermagem e de quem 
mais se considere “biomotricista”. Enviando trabalhos, cartas, sugestões, 
reclamações e o que mais que desejarem para enriquecimento deste periódico 
que foi criado para servir à comunidade científica. 

Agradecemos aos autores dos primeiros trabalhos publicados, pois eles 
confiaram em nós e em nosso propósito, mesmo ainda sendo um projeto em 
gestação e contamos com novos parceiros neste empreitada. 

No mais, bem vindos ao BRAZILIAN JOURNAL OF BIOMOTRICITY! 
 
Contato: 
Laboratório de Fisiologia e Biocinética (UNIG Campus V) 
Universidade Iguaçu (UNIG) 
BR 356 - Km 02, Itaperuna, RJ 
CEP 28300-000 
Brasil 
marcomachado@brjb.com.br 
rafaelpereira@brjb.com.br 

 


